10/2016
Zápis z výborové schůze : Český rybářský svaz,z.s. Místní organizace Jičín, konané dne
27. 10. 2016
Přítomni: Štieber, Novák, Ing. Vik, Řeháček, Bulíček, Hušek, Kobrle, Dlouhý
Omluveni : Chrpa, MUDr. Šolc, Štieber ml.,
(prezenční listina je přílohou zápisu)
Program schůze výboru:
1. Kontrola plnění úkolů ze schůzí výboru
2. Projednání odvolání p. Karbana
3. Dopis výboru od dozorčí komise
4.Výlov Šibeňáku
5. Výlov Hádku
6. Nasazení sportovních revírů
7. Oprava a odbahnění vodní nádrže Hlíza
8. Žádost o přijetí nového člena
9. Zpráva jednatele
10. Zprávy členů výboru -různé
1. Provedena kontrola plnění úkolů.
2. Bylo projednáno odvolání p. Karbana proti rozhodnutí dozorčí komise. Zápis o
projednání je samostatnou přílohou tohoto zápisu. Výbor potvrdil rozhodnutí dozorčí
komise. Písemné rozhodnutí výboru bude zasláno p. Karbanovi.
3. Výbor MO obdržel informaci od dozorčí komise, ve které upozorňuje na provádění
kontroly plnění usnesení z výroční členské schůze MO, seznamuje výbor s odpovědí
p. Novotnému a p. Ondráčkovi
4. S výsledkem výlovu Šibeňáku výbor seznámili předseda a místopředseda MO. Bylo
sloveno 2.970 ks K2-K3, 820 ks K4, 550 ks tolstolobiků, 44 ks sumců, 23 ks štik, 67
ks candátů, 72 ks amurů.
5. S výsledkem výlovu Hádku výbor seznámili předseda a místopředseda MO. Bylo
sloveno 6.500 ks K2, 3.830 ks K3-K4, 55 ks amurů, 53 ks štik.
6. Na vodní nádrž Dvorce bylo vysazeno: 3.730 ks K3 – K4, 900 ks netříděného kapra,
21 ks sumců (17 ks cca 10 kg, a 4 ks cca 0,5 kg), 76 ks štik, 27 ks candátů, 127 ks
amurů.
Na rybník Kníže bylo vysazeno 200 ks K3-K4 a 40 ks candátů.
7. Náš spolek obdržel dopis od starosty Dřevěnic, ve kterém nás žádá o vyjádření,
k žádosti o mimořádnou manipulaci s vodou na vodní nádrži Hlíza za účelem opravy
hráze a odbahnění. Vypuštění a slovení nádrže se předpokládá na podzim 2017.Pro
rok 2017 bude sportovní rybolov na této nádrži za stejných podmínek jako letos.
8. Žádost o přijetí do MO Jičín zaslal pan Miroslav Zajíc z Jičína.
9. Ing. Vik informoval o došlé a odeslané poště.
Pamětní medaile budou vydány zdarma (hodnota medaile 215,-Kč) - všem řádným
členům MO, kteří v roce 2017 dovrší 16 let,při výdeji povolenek na r. 2017. Je možné
si objednat pamětní medaili ve stříbře ( hodnota medaile 1.700,- Kč),termín uzávěrky
objednávek stříbrných medailí je do 30.11.2016 ( záloha 1.000,- Kč) na tel.
493 532 700.
10.
-výbor schválil došlé faktury za období od minulé výborové schůze
-hospodář MO navrhl a výbor odsouhlasil zrušit pro letošní rok výdej vánočních kaprů

-výbor rozhodl o prodeji 15 ks sumce (ze sádek), prodej zajistí a zodpovídá hospodář MO.
Zprávu o prodeji podá na příští výborové schůzi.
-uzávěrka nahlášení brigádních hodin za letošní rok - 15.11. ( u p.Řeháčka )
-pro zajištění výlovu dne 12.11. a 19.11. ( Hluboký a Zámecký rybník v Jičiněvsi) se hlaste
na tel. 602 665 494.
-předseda MO zajistí vyřazení vozidla zn. AVIA z evidence vozidel.
-výbor MO obdržel dopis od p. Jiřího Ondráčka, ve kterém žádá výbor o vysvětlení
výsledků výlovu rybníku Šibeňák. Výbor dopis okamžitě projednal a upozornil na
skutečnosti, které způsobily stav, ke kterému došlo. Klimatické podmínky v roce 2014 a
2015 nedovolily provést výlov, s tolstolobikem se počítalo na ples rybářů. Rybník Šibeňák
je zabahněn (ze dvou důvodů – eroze břehů a nebylo možné v posledních 3 letech
odpouštět spodní vodu) a výlov nebylo možné provést úplně. V příštím roce bude zvolen
jiný způsob, aby mohl být rybník vypuštěn a sloven do dna. Z vody bude sloven veškerý
zbylý sumec a tolstolobik, tím se vytvoří optimální podmínky pro fungování rybníka
Šibeňák jako chovné vody.

Začátek schůze v 18:00 hod. Konec schůze ve 20:30 hod.
Příští schůze výboru: 24.11. 2016 v 18:00hod.
Zapsal : Ing.Vik

